
 השתקפות מנהיגות וניהול אקדמי במדיה הישראלית 

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל כמעט ואינו מתקיים שיח בנושא מנהיגות ו/ או ניהול אקדמי. 

מחקר והוראה, רוב העיסוק במנהיגות מתקיים   –בהתאם למשימות העיקריות של האוניברסיטאות  

בתחום הכשרת המנהיגות ושיפור מיומנויות הניהול ויזמות של הסטודנטים בין  אם על ידי קורסים,  

 אות ובין אם במסגרת תארים בתחום הניהול.  סדנ

באופן פורמלי, בתקנונים ובחוקות של האוניברסיטאות בישראל, אין פירוט ברור של קריטריונים  

ולא   נשיאים(  וסגני  משנים  רקטורים,  )נשיאים,  הבכירה  בהנהלה  התפקידים  מבעלי  הנדרשים 

ר דיקנים,  הספר,  בתי  )מנהלי  ביניים  מדרג  הנהלה  במספר  בתפקידי  ומכונים(.  מחלקות  אשי 

אוניברסיטאות קיימת התייחסות לכושר ניהול כחלק מהכישורים הנדרשים למועמד לתפקיד נשיא, 

 דיקן או מנכ"ל המוסד. 

קיימת דרישה לניסיון    באוניברסיטת תל אביב. ההתייחסות הנרחבת ביותר לקריטריון הניהול קיימת  

 : ומנכ"לדיקנים רקטור מועמדים לנשיאות, ניהולי ל

מן  " • פרופ'  בדרגת  בכיר,  איש אקדמיה  כהונתו,  ישראל מתחילת  ותושב  אזרח  יהיה  הנשיא 

המניין, מעורה היטב באוניברסיטה ובתרבותה, בעל חזון וכושר הנהגה אקדמיים, בעל יכולת 

 . "להציב את אתגריה של האוניברסיטה ויעדיה האקדמיים, ובעל יכולת ניהולית בולטת

ח ותושב ישראל מתחילת כהונתו, איש אקדמיה בכיר באוניברסיטת תל  הרקטור יהיה אזר" •

 . "אביב, בדרגת פרופ' מן המניין, בעל כושר הנהגה אקדמית ויכולת ניהול

הדיקן יהיה איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופ' מן המניין, בעל כושר הנהגה אקדמית ויכולת  " •

 ."ניהול

 . "רים ניהוליים מוכחיםהמנכ"ל יהיה בעל יכולת ניהולית בולטת וכישו" •

 דיקנים:ל והן  קיימת התייחסות לכישורי הניהול הן למועמדים לנשיאות חיפה באוניברסיטת  

 ."הנשיא יהיה בקיא במערכת ההשכלה הגבוהה ובעל ניסיון במנהל בכיר" •

 "בין השיקולים המרכזיים בבחירת דיקן ייכלל גם כושר הניהול של המועמד".  •

 קיימת התייחסות לניהול בין קריטריונים למינוי דיקנים:   בן גוריון   ת באוניברסיט 

 ".בין השיקולים המרכזיים בבחירת הדיקן, יכללו כישוריו הניהוליים" •

קיימת דרישה לניסיון ניהולי ולכושר הנהגה מוכח למועמד לתפקיד נשיא   באוניברסיטה הפתוחה

 האוניברסיטה: 

יר בדרגת פרופסור מן המניין, המעורה היטב באקדמיה  בתפקיד הנשיא יכהן איש אקדמיה בכ" •

 ". ניהולית מוכחת בישראל, בעל חזון וכושר הנהגה אקדמיים, ובעל יכולת

ואוניברסיטת אריאל גוריון  מציינות במפורש את כושר ההנהגה כפרמטר חשוב   אוניברסיטת בן 

 בקולות קוראים לחיפוש מועמדים לנשיאות המוסדות. 



יכולת וניסיון   להיות בעל/ת כושר מנהיגות, על המועמד/ת: "  אוניברסיטת אריאל בקול קורא מטעם  

יכולת מוכחת    בהובלת תהליכי שינוי ופיתוח מהותיים, ניסיון ניהולי במערכות ציבוריות או אקדמיות, 

וכיווני הגבוהה  ההשכלה  מערכת  עם  מעמיקה  היכרות  ובחו"ל,  בארץ  כספים  הפיתוח    בגיוס 

ציבור,הא ממשלה,  גורמי  בפני  האוניברסיטה  את  לייצג  יכולת  ובעולם,  בישראל  אקדמיה    קדמי 

ויכולת  גבוהים  אישיים  בין  כישורים  ערכיה,  עם  הזדהות  תוך  ובחו"ל  בארץ  מנהיגות   ותורמים 

 ."ארגוניים-והדברות עם גורמים רבים פנים וחוץ

:  1מחפשים מועמד/ת  בנגב  גוריון- אוניברסיטת בן קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד נשיא/ת  ב

בעל/ת הישגים אישיים וכישורים מנהיגותיים וביצועיים מוכחים, יכולת לנהל מוסד אקדמי גדול "

בין   מתואמות  ופעילויות  פעולה  שיתופי  של  וטיפוח  יצירה  לרבות  מורכבים,  תהליכים  ולהוביל 

בעל/ת יכולת גבוהה של תקשורת בין אישית  האוניברסיטה לבין רשויות וגורמים ציבוריים ופרטיים;  

 ."ויחסי אנוש טובים, ויכולת מוכחת לקיום קשרים טובים ופוריים עם ידידים, בוגרים ותורמים

עמוס שפירא, בעל רקע עשיר בעסקים ועבר ניהולי    אוניברסיטת חיפה מונה לנשיאות    2012בשנת  

יכוח שהתנהל סביב המינוי נטען מצד  מרשים, אך ללא תואר מתקדם ולא מתוך האוניברסיטה. בוו

כי   בו  שתמכו  דואלה  ולקיים  להקשיב  לדעת  חייב  כול  קודם  הזה  הסגל -"האדם  חברי  עם  שיח 

והציבוריות הישראלית וביכולתו להנהיג את חברי הסגל ולהוציא מהם את הטוב ביותר. מבחינה זו, 

ן כלל. גם בעולם מקובל שנשיאי  בוודאי שאין הכרח שהוא יהיה המדען הגדול ביותר או שיהיה מדע

את  להוביל  שיודעים  אנשים  אלא  אקדמאים,  אינם  ויוקרתיים  רבים  ומוסדות  אוניברסיטאות 

רצוי שנשיא אוניברסיטה יהיה  מאידך מתנגדי המינוי טענו כי "  האוניברסיטה לאיכות ולמצוינות". 

בדות ובמחקר והוא בקיא אדם שמכיר את המוסד לפני ולפנים, מאחוריו קילומטראז' של שנים במע

 . 2בכל הצרכים של האוניברסיטה"

טכנולוגית - "אוניברסיטת מחקר מדעיתקיימת התייחסות לנושא המנהיגות בחזון המוסד:   בטכניון

בין עשר המובילות בעולם בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת לקידום מדינת ישראל  

ון, פרופ' אורי סיוון, התייחס לנושא בראיון שהעניק לעיתון  . גם הנשיא החדש של הטכניוהאנושות"

"אנחנו לא רק מחנכים מדענים, אלא מכוונים לחנך גם מנהיגים, שיקבעו את סדר היום גלובס:  

הטכנולוגי והחברתי. מנהיג נבדל ממהנדס או מדען שאינו מנהיג בכך שהוא בונה לעצמו תמונת  

מדע, אלא גם את ההשלכות שלהם על סביבה, אתיקה, עולם שרואה לא רק את ההנדסה או את ה 

עם זאת, לא קיימת התייחסות לפיתוח המנהיגות בטכניון   סוציולוגיה, מוטיבציה, חדשנות, יזמות". 

 לא ברמה של חברי סגל ולא ברמת ההנהלה.  

השנים    50תחת הכותרת "  2020באוגוסט    אוניברסיטת בן גוריון במסמך שפורסם על ידי נשיא  

" קיימת התייחסות למנהיגות גוריון בנגב-לאוניברסיטת בן  המלצות התוכנית האסטרטגית  -  הבאות

 אקדמית, לחזון בתחום זה, לפיתוח תכניות הכשרה וקידום בתחום זה וכן שינויים מבניים וארגוניים.

סדנאות   מספר  נערכו  הבאות  לשנים  האוניברסיטה  של  ואסטרטגיה  חזון  את  לנסח  מנת  על 

, כאשר בין המטרות של הסדנאות היה זיהוי מטרות, החלטות על אסטרטגיה  טרטגיתמנהיגות אסל

בסדנה הראשונה, להשגת מטרות, זיהוי חוזקות ומכשולים ליישומה והצעות לסילוק המכשולים.  

ביולי   ההנהלה2019שנערכה  השתתפה  )של    הבכירה  ,  הנשיא, המוסד  המנהל,  הוועד  יו״ר 

בת היומיים, שנערכה    . בסדנה השנייה(ור, המנכ״ל והסמנכ״ליםסגני הנשיא, סגן הרקט  הרקטור, 
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 הבכירה ביחד עם כל הדיקנים והסמנכ״לים של היחידות   , השתתפה ההנהלה2019בספטמבר  

שונים,  בהרכבים  פגישות  של  בסדרות  לוו  הסדנאות  המשתתפים    המנהליות.  את  כללו  שרובן 

 . 2020  שלישית נערכה במרץ  מהסדנה השנייה. סדנת סיכום

, אחת ההמלצות עוסקת  100 - לקראת שנת ה  -בפרק הדן  בהמלצות לאוניברסיטת בן גוריון לנגב 

השינוי למבנים חדשים והתפקיד המרכזי של  . "אקדמית  הכשרה למנהיגות  תוכנית  פיתוח ויישוםב

איכותיים. הדבר   ראש המחלקה/בית הספר מחייבים אותנו לעשות מאמץ מיוחד למינוי מנהיגים

לכן מומלץ    הדרך, ליצירת תרבות ניהולית חדשה.   ידי ריכוז מאמצים, בעיקר בתחילת-יתאפשר על

מחלקה/ ראש  כל  לתפקידיהם,  כניסתם  הרלוונטית   שלפני  במנהיגות  הכשרה  יקבל  ספר  בית 

ידי תוכנית  -המסופקת על  אוניברסיטאית. קיימות מספר פרדיגמות, כגון הפרדיגמה  לניהול יחידה

לאומית  -ידי המועצה להשכלה גבוהה או חברת הייעוץ הבין   -קדמיה״ המנוהלת על״מובילים בא

HFP  Consulting   במנהיגות בהתאמה אישית,    משווייץ. על האוניברסיטה לפתח פרוטוקול הכשרה

  גוריון בנגב, שיזהה ויטפח מנהיגות אקדמית ומנהלית בכל -בן  הכולל את הדנ״א של אוניברסיטת

 .הדרגים

בת יומיים לסדנא בינלאומית  קיימת הזמנה  גוריון בנגב  -אוניברסיטת בןנוש של  באתר משאבי א

לפיתוח כישורי מנהיגות באקדמיה, ייזום, ניהול תהליכים, הגדרת מטרות, ניהול ביצועים ובחירת  

עבודה מתאים.  טרם קביעות, החל מהשנה השנ  צוות  סגל  וחברות  לחברי  מועברת  יה  יהסדנא 

  משתתפים, מכל הפקולטות(.   15בסדנא זו בעבר )עד   לגיוסם, אשר לא השתתפו

הבינלאומית   מהחברה  מנחים  מובילים  הסדנא  ברחבי  HFPאת  מדענים  בסדנאות  המתמחה   ,

ידי הקרן -הנשיא, כשהוצאות הלינה והארוחות ממומנות עלמשרד  הסדנא נתמכת על ידי    אירופה. 

 לקשרי מחקר של חבר/ת הסגל.

". לעידוד מצוינות ומנהיגות אקדמית  ויים בחוקה ובתקנון האקדמיקידום שינהמלצה נוספת היא "

מנהיגות יעילה מצריכה את היכולת    תקופות כהונה של הנהגת האוניברסיטהבהמלצה נטען: "

מצריכות   הלכה למעשה. לאור העובדה שהחלטות אסטרטגיות רבות  לפתח אסטרטגיה וליישמה 

הנהגת האוניברסיטה בכל הדרגים לקבל   על  קבלת החלטות אמיצות ולעתים קרובות אף קשות, 

בחירה   של  עד להבשלתם, לפני שיעמדו בפני לחצים  תהליכים  כדי ללוות  הזדמנות לכהן די זמן

 של הנהגת האוניברסיטה:  מחדש. על כן, מוצעים השינויים הללו בתקופות הכהונה 

 שנים.  5כהונה של תקופות  שנים(: שתי 4• נשיא )נכון להיום שלוש תקופות כהונה של  

של   כהונה  תקופות  שתי  להיום  )נכון  רקטור  שנים,    שנים(: תקופת  4•  חמש  של  אחת  כהונה 

 של שלוש שנים.  ולאחריה תקופת כהונה שנייה

כהונה אחת של חמש שנים, ולאחריה   שנים(: תקופת  3• דיקן )נכון להיום שתי תקופות כהונה של  

 של שלוש שנים.  תקופת כהונה שנייה

  3שנים(: שתי תקופות כהונה של    3  או  2ש מחלקה/בית ספר )נכון להיום תקופת כהונה של  • רא

 " שנים

 פיתוח מנהיגות במכללות 

מבדיקה במספר מכללות בישראל, לא נמצא מידע על מכללות המספקות לחברי הסגל והמנהלים  

 באקדמיה. ומנהיגיםם למנהלים יי מנהיגות ייעודיסקור



בשנת  חולון  הטכנולוגי   במכון  הוצע    מנהיגות   בסדנת להשתתף    המנהלי   הסגל לנשות    2017, 

שעות(, ונועד להעצים את    7.5שעות )סה"כ    2.5. הקורס היה בנוי ממספר מפגשים בני  3נשית 

הצוות המנהלי ולחבר את המשתתפות למנהיגות שבהן, לפתח ולטפח מיומנויות הובלה ולהעניק  

המפגשים בקורס היו   .ת מובילות בעבודה ובחיים האישייםלהן כלים מעשיים, ידע והשראה להיו

 .חווייתיים ואינטראקטיביים המשלבים כלים מעולם המנהיגות, האימון והעסקים
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